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České Budějovice, 30.03.2020 

 
Vážená paní starostko / Vážený pane starosto,  

Vážený pane primátore / Vážená paní primátorko,  

 

rádi bychom Vám oznámili, že společnost E.ON Distribuce přistupuje od 30. 

března do 17. dubna 2020 v omezeném režimu k plánovaným odstávkám 

elektrické energie. Tyto odstávky jsou nutné pro zajištění bezpečného a 

spolehlivého provozu distribuční soustavy. 

Veškeré plánované odstávky jsme v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu 

v ČR dočasně zcela pozastavili 15. března. Znovu k nim přistupujeme, protože 

potřebujeme zajistit bezpečný a spolehlivý provoz distribuční soustavy – např. 

odstranit závady nebo připojit nové odběratele k distribuční síti. Zároveň 

předcházíme dalším škodám, které mohou vzniknout třetím stranám připadnou 

poruchou na distribučním zařízení.  

Vždy se snažíme, aby se našich zákazníků omezení dotkla co nejméně. A 

v aktuální situaci to platí dvojnásob. Proto pro odstávky, které jsme naplánovali do 

17. dubna 2020, platí několik důležitých omezení z naší strany: 

- pracemi v jednom místě omezíme maximálně 90 koncových odběratelů 

- doba vypnutí nepřesáhne šest hodin 

- nebude docházet k opakovaným plánovaným odstávkám více dní za sebou 

Naši pracovníci budou práce provádět vždy v co nejkratším čase, a aby dobu 

omezení maximálně zkrátili, budou, pokud to bude možné, část prací dělat pod 

napětím. 

Vzhledem k tomu, že musíme zajistit veškeré plánované činnosti, předpokládáme, 

že od 17. dubna začneme provádět plánované odstávky ve standardním režimu. 

Budeme se ale snažit snížit dopad na naše zákazníky na minimum a dobu omezení 

dodávek elektrické energie co nejvíce zkrátíme. 

Omlouváme se za případné potíže, ale jak jsme uvedli výše, tyto údržbové práce 

jsou nezbytné pro udržení bezpečného provozu distribuční soustavy a dodávek 

energie. 
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Kromě plánovaných odstávek může v distribuční síti dojít i k poruchám, proto 

Vám nabízíme službu informování o aktuálních přerušeních dodávek 

elektrické energie v katastru Vaší obce nebo města prostřednictvím SMS na 

Vámi zaslaný mobilní kontakt.  

 
 

Pokud máte o službu zájem, zašlete nám prosím IČ obce, kontaktní osobu a číslo 

mobilního telefonu pomocí datové schránky na E.ON Distribuce nebo e-mailem na 

adresu info@eon.cz. 

Věříme, že tato služba pro Vás bude velmi užitečná nejen v období krize, ale i do 

budoucna, protože získáte z naší strany aktuální informace o poruchách 

s dodávkami elektrické energie, které mají dopad na občany ve Vaší obci či ve 

Vašem městě. Budeme moc rádi, když nám díky těmto zprávám pomůžete lidi 

informovat. 

 

Děkujeme za spolupráci. 

 

S přáním pěkného dne 

 
E.ON Distribuce, a.s. 
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